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ملخص:
ما مييز األداءات االقتصادية يف املنطقة العربية يف املرحلة الراهنة هو ارتباطها الشديد بتلك
األحداث واألزمات العاملية واإلقليمية وانعكاساتها من جهة ومن جهة أخرى وقع وتأثري تلك األزمات
الداخلية وآثارها اليت كانت خميبة لآلمال –خاص -على األوضاع االقتصادية واالجتماعية لتلك
الشعوب ،بل وكان تأثريها على تلك االرتباطات البينية العربية العربية من جهة ثالثة وكانت
احملصلة أن تلك العوامل واألوضاع أثرت على االقتصاديات العربية وفشلت بذلك يف اجناز مهامها
املتعلقة بالنمو االقتصادي وحتقيق التنمية والعدالة االجتماعية .
الكلمات املفتاحية :السياسات االقتصادية؛ األداءات االقتصادية؛ التنمية العدالة االجتماعية؛
االقتصاد السياسي العربي؛ الطابع الريعي.
Abstract :
What distinguishes the economic performances in the Arab region at the present stage
is its strong link with these events and the global and regional crises and their repercussions
on the one hand and the impact and the impact of those internal crises and their effects which
were On the economic and social conditions of these peoples, and even their impact on those
Arab environmental Arab associations on the third hand, and the result was that these factors
and conditions affected the Arab economies and failed to fulfill their tasks related to economic
growth and development and social justice.
Keywords: Keywords: economic policies; economic performance; development social
justice; Arab political economy; rentier way.
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مقدمة:
ما مييز األداءات االقتصادية يف املنطقة العربية يف املرحلة الراهنة هو ارتباطها
الشديد بتلك األحداث واألزمات العاملية واإلقليمية وانعكاساهتا من جهة ومن جهة أخرى
وقع وتأثري تلك األزمات الداخلية وآثارها اليت كانت خميبة لآلمال –خاص -على األوضاع
االقتصادية واالجتماعية لتلك الشعوب ،بل وكان تأثريها على تلك االرتباطات البينية
العربية العربية من جهة ثالثة وكانت املحصلة أن تلك العوامل واألوضاع أثرت على
االقتصاديات العربية وفشلت بذلك يف اجناز مهامها املتعلقة بالنمو االقتصادي وحتقيق
التنمية والعدالة االجتماعية .
ولعل سعي تلك األنظمة العربية ومسارعتها يف االخنراط واالندماج داخل االقتصاد
العاملي وقبله االلتحاق بركب العوملة جعلها-أي تلك األنظمة –ختضع ال حمالة –لشروط
عمل تلك القوانني اليت حتكم النظام االقتصادي العاملي السائد وتبتعد تدرجييا عن
اعتبارات وقيود وقوانني االقتصاد الوطين وبذلك يصبح هذا األخري أسريا ملصاحل البيئة
اخلارجية وامالءاهتا ومعرضا يف أي حلظة النعكاسات األزمات االقتصادية واملالية العاملية
واتساع الفجوة بينه وبني البيئة الداخلية(زيادة أعداد العاطلني عن العمل ،اتساع دائرة
الفقر ،تراجع األوضاع التعليمية وتردي احلالة االجتماعية اليت هتدد التماسك
االجتماعي)......وهذا مؤشر إىل بداية بروز األزمات الداخلية اليت قد حتدث ثورة
داخلية قد تتوسع وتنتقل من بلد عريب إىل آخر وكل ذلك مرتبط بطبيعة النظام السياسي
القائم ومدى ارتباط األوضاع االقتصادية بالتنمية وارتباط األوضاع االجتماعية بتحدي
مسألة العدالة االجتماعية .
لذلك جاءت هذه الورقة لتناقش اإلشكالية التالية :هل أداءات االقتصاديات
العربية احلالية حققت التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية لشعوهبا أم أن تلك
السياسات االقتصادية املنتهجة حققت التخلف وغيبت فيها العدالة االجتماعية للمواطن
العريب؟
وسنحاول تناول هذا املوضوع ضمن املحاور التالية:
املحور األول :االقتصاديات العربية بني الطابع الريعي والنمو غري متوازن.
املحور الثاين :السياسات االقتصادية العربية كرست التخلف االقتصادي وغابت عنها
العدالة االجتماعية.
املحور الثالث :مالمح االقتصاد السياسي العريب البديل.
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احملور األول :االقتصاديات العربية بني الطابع الريعي والنمو غري متوازن.
أهم ما مييز البنية االقتصادية بني البلدان العربية هو اعتمادها الشبه تام على
القطاعات الريعية ممثلة يف القطاعات االستخراجية واخلدمات احلكومية وكذا اخلاصة
وهو ما جيعل الريع املصدر الرئيسي لتكوين الثروات ن اثر على هيكلة تلك االقتصاديات
ومنه اثر على البنية السياسية للدولة من جهة ،ويف النمو غري املتوازن للقطاعات االقتصادية
واخلدمية ،وملسالة توزيع الدخل والثروة ،ولعالقة تلك االقتصاديات بالعامل اخلارجي من
جهة أخرى وهذا ما سنسعى لبيانه وفق النقاط التالية:
 -1الناتج احمللي اإلمجالي:
وفق تقديرات التقرير االقتصادي العريب املوحد بدا من العم  2013فان الناتج
املحلي اإلمجايل للدول العربية ككل وبأسعار السوق اجلارية بلغ سنة  2012حوايل 2692مليار
دوالر حمققا بذلك منو حبوايل  9.4باملائة وقد دعمت أسعار النفط املسجلة يف السنة 2011
النمو االقتصادي بالنسبة للدول املصدرة له.1وبوجه عام سجلت الدول املصدرة للنفط والغاز
معدالت منو عالية باألسعار الثابتة يف حني اخنفض معدل النمو يف بقية االقتصاديات
العربية باألسعار الثابتة إىل غاية بداية  2014وذلك نتيجة التأثر باالضطرابات السياسية
الداخلية اليت شهدها الوطن العريب وما أطلق عليه الثورات العربية  ،كما تأثرت بعض
االقتصاديات العربية حبالة الركود اليت شهدهتا دول االحتاد األوريب ن فضال عن ظهور
الضغوطات التضخمية يف عدد منها .2
كما تشري تقارير االقتصاد العاملي  3 2013إىل زيادة يف معدالت النمو إىل 4باملائة
يف عام 2014بالنسبة لتلك الدول املصدرة للنفط نتيجة تعايف الطلب العاملي وزيادة إنتاج
النفط يف كل من السعودية والعراق وليبيا ،كما تشري التنبؤات إىل ارتفاع منو اإلمجايل
للناتج املحلي غري النفطي من حوايل  3.75باملائة يف  2013إىل  4.5باملائة يف .2014
كما أن اقتصاديا ت الدول العربية النفطية يالحظ التقرير السابق أهنا تشهد عدم
االستقرار نتيجة عدم وجود االستقرار السياسي واالقتصادي وذلك من شأنه أن يؤثر على
الثقة والنشاط االقتصادي عموما وان تأزم األوضاع يف سوريا ومصر وليبيا قد أثارت خماوف
من اتساع دائرة عدم االستقرار تلك مما يزيد من صعوبة إدارة االقتصاد الوطين ،وهذا كله
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ينعكس على الوضع االجتماعي هلا فتبقى معدالت البطالة يف ارتفاع إضافة إىل عدم حتسن
األوضاع املعيشية للمواطن العريب مما يسبب حالة السخط االجتماعي .4
 -2اهليكلة القطاعية للناتج احمللي اإلمجالي:
تعتمد االقتصاديات العربية بوجه خاص على القطاعات األولية واخلدمات ،مما يعزز
الصفة الريعية واستمرا تأثر األداء االقتصادي العريب العام بالتذبذب الذي تتعرض له
أسعار النفط  ،يضاف إىل ذلك تراجع الناتج الزراعي والصناعي حيث ال تتعدى نسبة
املسامهة لكليهما  13.9باملائة يف حني أن الصناعات االستخراجية تسهم بـ 40.3باملائة يف
توليد الناتج املحلي.5
إن هيكلة االقتصاديات العربية إذ تؤكد صفتها الريعية  ،فهي تشري أيضا إىل حتوهلا
إىل سوق استهالكي للسلع واملنتجات األجنبية دون نشاط حمسوس يف القطاعات اإلنتاجية
على غرار الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة  ،مما ينتج ضعف أداء اقتصادي وحالة من
التخلف واألمية والفقر يف األوساط االجتماعية  ،وهي حالة ال تزال تسطر على العديد من
املناطق العربية  ،حيث ترى الفعاليات االقتصادية يف القطاع اخلاص أن من مصلحتها احلفاظ
على مقومات االقتصاد الريعي  ،ألهنا املستفيدة الرئيسية من إيرادات الريع  ،وتتحالف معها
يف ذلك فئة من بريوقراطي األنظمة احلاكمة.

6

 -3هيكلية اإلرادات احلكومية:
ما يؤكد دور الريع يف االقتصاديات العربية حتليل اهليكلة بالنسبة لإليرادات
احلكومية من خالل موازناهتا العامة جند أن اإلرادات النفطية حتتل دائما املرتبة األوىل
بنسب تفوق 80باملائة يف حني اإليرادات الضريبية يف املرتبة الثانية بنسب تصل إىل 16
باملائة يف حني اإليرادات الغري ضريبية ال تتعدى يف الغالب  5باملائة ،وبالنسبة لإليرادات
املتبقية كدخل االستثمارات ال تتعدى  4باملائة.7
 -4مصادر متنوعة للريع:
يرى عدد من الباحثني االقتصاديني أن إيرادات املمرات املائية اإلستراتيجية مثل
قناة السويس ،وخطوط األنابيب اخلاصة بنقل النفط والغاز هي األخرى مصادر للريع وذلك
نظرا ملوقعها اجليوبوليتيكي ن يف حني يرى فريق آخر منهم أن اإلرادات السياحية متثل هي
األخرى مصادر هامة جدا للريع.
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ميكن القول أن املشكلة األساسية يف مسالة الريع انه خيلق أجواء تشوه العمل املنتج
وينشر ثقافة مغايرة يف املجتمعات  ،كما يروج للكسب السهل وينشر البطالة االختيارية ن
ويفسخ البنية االجتماعية ن هذا يقودنا إىل القول أن املشكلة هنا يف نشر ثقافة الريع اليت
تساعد على انتشار مظاهر الفساد املختلفة وإعالن املصاحل الفردية على حساب مصلحة
املجتمع  ،فاإلشكال اجلوهري هنا ليس يف وجود الريع الذي هو منحة ربانية كإحدى املوارد
الطبيعية  ،بل هي يف كيفية توظيف تلك املوارد واستغالهلا لصاحل أفراد املجتمع مجيعا ودون
استثناء.

احملور الثاني :السياسات االقتصادية العربية كرست التخلف االقتصادي وغابت عنها
العدالة االجتماعية.
أدت اإلرادات االقتصادية يف البلدان العربية منذ استقالهلا السياسي ويف إطار
أنظمتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية إىل جمموعة من الظواهر اليت تكل يف
جمموعها تكريسا حلالة من التخلف وتغييب العدالة االجتماعية ولكن بدرجات خمتلفة وما
يرتبط ذلك من انتشار البطالة والفقر واألمية وغياب اإلنصاف واملساواة وانتشار ممارسات
الفساد املختلفة ،ودعم من ذلك طبيعة األنظمة السياسية القائمة على االستئثار وعدم
القبول باملشاركة .لذلك سنتناول من خالل هذا املحور النقاط التالية:
 -1أوضاع التنمية االقتصادية واالجتماعية العربية:
على الرغم من أن بعض األنظمة السياسية العربية رفعت شعارات التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،إال أن النتائج كانت خميبة آلمال املواطن العريب الطامح  ،وقد
ارتبط ذلك بسبب العوامل الداخلية لتلك الدول يف عالقتها وأسلوب تعاملها مع العامل
اخلارجي أو البيئة العاملية  ،ومدى اندماجها وتفاعلها مع النظام العاملي وتداعيات العوملة وما
أفرزته من آثار بارزة يف إعادة بناء النظام االقتصادي العاملي اجلديد .
لقد أرجعت معظم التقارير االقتصادية العربية املوحدة تردي األوضاع املعيشة
للمواطن العريب إىل الظروف السياسية السائدة يف عدد من الدول العربية سامهت بشكل
كبري يف تراجع املستوى املعيشي لسكان تلك الدول نتيجة للظروف السياسية املضطربة اليت
أثرت يف االستثمار واإلنتاج والتشغيل .8كما تشري مؤشرات فقر الدخل املتاحة وفق خط
الفقر الوطين بان مستويات فقر الدخل يف البلدان العربية اليت تقل عن  10باملائة تشمل
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اجلزائر ولبنان واملغرب ودول جملس التعاون اخلليجي ما عدى البحرين واليمن وسوريا
واألردن وتونس  ،وتتراوح ما بني  20باملائة و 30باملائة يف كل من فلسطني و مصر والعراق ،
وما بني  37باملائة و  46.5باملائة يف كل من اليمن وموريتانيا والصومال وجزر القمر والسودان،
ويأخذ الفقر يف معظم هذه البلدان طابعا ريفيا .
كما يالحظ من جهة أخرى عدم التكافؤ يف اجلور أو النفاذ يف اخلدمات األساسية
كالتعليم والصحة نتيجة الختالف األوضاع االجتماعية ،أي الظروف اليت خترج عن إطار
سيطرة الفرد أو ألسباب أخرى تتعلق أساسا بعدم املساواة الناتج عن إخالل اجلهد واملهارات،
إضافة إىل عوامل شخصية أخرى.9
وإذا نظرنا إىل نسب البطالة يف املجتمعات العربية من  2012إىل يومنا هذا يشري
التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام  2013إىل أن  17.5مليون نسمة اغلبهم من الشباب
مبتوسط معدل بطالة بلغ حوايل 17.2باملائة وهي النسبة األعلى بني مناطق العامل ومتثل
ثالثة أمثال نظريهتا على املستوى العاملي اليت بلغت  5.9باملائة ،ومع التزايد يف النمو
الدميوغرايف لسكان الوطن العريب وتزايد تدهور األوضاع الداخلية –سياسيا واقتصاديا-
فاألكيد أن النسبة تزيد بكثري عن تلك النسبة بأضعاف.
 -2صور الفساد وتأثريها على بناء العالقات السياسية واالجتماعية:
انتشار ممارسات الفساد اليت تنوعت صورها وأشكاهلا بدرجة تغلغلها يف بناء العالقات
السياسية واالجتماعية إىل الدرجة اليت برز فيها مفهوم *اقتصاديات الفساد* ويقصد
بذلك أن الفساد مل يعد جمرد سلوك فردي وإمنا أصبح عنصرا مؤسسا وجزءا من البنية
التنظيمية والقانونية والسلوك االجتماعي عموما.
وقد عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه  :10السلوك الذي ميارسه
املسؤولون يف القطاع احلكومي أو القطاع العام ،سواء كانوا سياسيني أو موظفني ن هبدف إثراء
أنفسهم أو أقارهبم بصورة غري قانونية ،ومن خالل إساءة استخدام السلطة املمنوحة هلم.
فلم يعد الفساد مقتصر على الشكل التقليدي  ،مثل قبول الرشوة أو االختالس  ،بل امتد
ليشمل جماالت أخرى  .مثل ذلك قبول مجهرة املصريني على اختالف مستوياهتم االقتصادية
واالجتماعية ظاهرة الدروس اخلصوصية ألبنائهم يف املدارس واعتبارها ممارسات اعتيادية
لرفع مستوى التعليمي للطالب ،مع أهنا يف حقيقة األمر تقنني اجتماعي لفساد املؤسسة
التعليمية.
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وتزداد مأسسة الفساد يف ظروف إتباع سياسات اخلصخصة وبيع أصول القطاع العام،
ويف ظروف غياب الشفافية وعدم وضوح القواعد املنظمة للسلوك السياسي واالقتصادي،
وعالقة السلطة بالثروة .وعادة ما ترتبط ممارسات الفساد يف عملية اخلصخصة بثالثة
أمور أساسية :11
✓ األصول اإلنتاجية واملمتلكات بأقل من قيمتها السوقية.
✓ متويل عمليات الشراء من خالل قروض البنوك وعدم انتظار املشترين يف سداد
أقساط الثمن.
✓ تسقيع األراضي العقارية متهيدا إلعادة بيعها مرة أخرى.
وتشري دراسات منظمة الشفافية الدولية إىل أن أكثر القطاعات احلكومية عرضة
ملمارسات الفساد يف الدول النامية تشمل: 12
✓ املشتريات احلكومية.
✓ تقسيم األراضي والعقارات وبيعها.
✓ النظم الضريبية واجلمركية.
✓ التعيينات احلكومية.
✓ إدارة احلكم املحلي باملحافظات.
نتيجة هلذا الوضع سارع الباحثون االقتصاديون خصوصا إىل تطوير النظرية
االقتصادية احلديثة ملفهوم ًاالقتصاد اخلفيً أو االقتصاد األسود الذي يشري إىل األنشطة
املالية االقتصادية اليت جتري يف اخلفاء وختالف القواعد القانونية ،وعادة ما ال يتم
تسجيلها يف سجالت احلسابات القومية أو مصفوفة الدخل القومي الرمسي.
 -3حركات االحتجاج العربية تطالب بالعدالة االجتماعية:
لقد اقترفت األنظمة السياسية العربية خطا كبري يف جتاهلها للعناصر األساسية
للتنمية البشرية وهي احلرية واحلكم السليم واألمن اإلنساين الذي يقصد به ":أن أمن
اإلنسان و أمن الدولة وجهان لعملة واحدة ،فضمانُ أمن اإلنسان يؤدي ليس فقط إىل املزيد من
فرص التنمية البشرية و إمنا ميكِّن الدولة أيضا من االستفادة املستدمية من البيئة ،ومن
استحقاق شرعيتِها يف نظر مواطنيها ،ومن االستفادة من التنوع ،وتقوية اقتصادياهتا يف وجه
التقلبات العاملية ،كما ميكّنها من الوصول إىل مستوًى أعلى من األمن الغذائي ومن تعميم الصحة
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يف أوساط املجتمع ،و أخريًا وليس آخرًا ،ميكّنها من التصدي ملصادر الزناع ورمبا أيضا من جتنب
تلك الزناعات .هبذه املقاربة ألمن اإلنسان اليت اعتمدها التقرير احلاضر استطاع أن ينظر من
خالل هذا املفهوم لريى عددًا كبريًا من األبعاد املؤثرة يف حياة الناس :األمن البيئيّ ،أداء الدولة
يف ضمان أمن اإلنسان ،أمن اإلنسانِ بالنسبة إىل اجلماعات األضعف ،األمن االقتصاديّ ،التغذية
واألمن الغذائي ،الصحة وأمن اإلنسان ،و أخريًا وطأة التدخل العسكري األجنيب واالحتالل على
أمن اإلنسان. 13
من هنا جاءت الشعارات املحورية اجلادة اليت رفعتها حركات االحتجاج العربية
واليت كانت تنادي وتطالب يف الشوارع وامليادين يف أواخر  2010باخلبز واحلرية والعدالة
االجتماعية ،ومل يكن هذا الشعار وال الترابط بني أركانه الثالثة عفويا بل هو نتاج للظروف
العامة داخل املجتمعات العربية اليت أثقلتها تلك املشكالت واملظاهر السلبية السياسية
واالقتصادية ،لذلك سارع يف التعبري عن مطالب اجتماعية ذات بعد سياسي تتمثل يف حق
الشعب يف مستوى حياة الئق ويف حتقيق العدل واملساواة .وال شك أن املظامل االجتماعية
كانت من أهم األسباب الندالع تلك االحتجاجات وتداعياهتا

14

ويف مقدمة تلك املطالب

البطالة خاصة بني الشباب ،وقد أكد استقصاء للبنك الدويل عن التنمية يف العامل لعام2011
أجراه حول املواطنني يف بعض البلدان اليت انفجرت فيها أحداث العنف ،تنب أن البطالة بني
الشباب تشكل عنصرا مستمرا ودافعا إيل االنضمام إىل حركات التمرد أو عصابات املدن ،
وكما ورد يف تقرير البنك الدويل ًإن انعدام املساواة بني األسر الغنية واألسر الفقرية يرتبط
ارتباطا وثيقا مع ارتفاع خماطر جرائم العنف ً

15

هذه املسالة جتع من الضروري الوقوف أمام املشهد املنتظر لليوم الوايل حلركة تلك
االحتجاجات من قبل اجلماهري املنتفضة  ،وهو ما يتطلب مراجعة بعض األفكار واالجتاهات
النظرية  ،فإذا كانت املطالب االجتماعية هتدف إىل اخلروج من دائرة التخلف والفقر
والبطالة واألمية  ،وهذا يتطلب بدوره انتهاج سياسات اقتصادية واجتماعية خمتلفة عن
تلك اليت مت تبنيها من قبل ن فان ذلك جيعلنا تطرح مطلب حتقيق التنمية الشاملة الشامل
الذي توفر السعادة والطمأنينة والشعور بالرضا واالستقرار والرفاهية ،وهذا يعين حتقيق
اإلنسان حلاجاته األساسية ،والعيش يف طمأنينة دون أدىن شعور باخلطر أو اخلوف أو القلق
من املستقبل  .حقيقة أن هذا املطلب يعد مطلبًا مثاليًا قد ال يصل إليه املجتمع إال جبهد
متواصل وتنمية متواصلة ومستدامة ومشتركة بني اجلميع ،وقد كان هذا األمن بالنسبة
للبشرية هدفا ووسيلة عرب العصور واألماكن واألزمات.
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وحتقيق تلك التنمية الشاملة انطالقا من ذلك التشابك والترابط بني تدعيم السلم
االجتماعي والعدالة االجتماعية من خالل مشاركة شعبية أوسع واالعتراف حبقوق اإلنسان
والدميقراطية من جهة وتأثري ذلك يف اجناز مهام التنمية الشاملة من جهة أخرى.

احملور الثالث :مالمح االقتصاد السياسي العربي البديل.
مما سبق فان األحداث اليت عرفتها بعض البلدان العربية واليت رافقت حركات
االحتجاجات يف تلك البلدان ابتداء من أواخر عام 2010يف تونس مث مصر وليبيا واليمن
وسوريا تطرح املسالة االقتصادية واالجتماعية على بساط البحث ن وخاصة القوى
السياسية واألكادميية واملنظمات الشعبية ،وهذه املسالة اليت كانت تتمثل يف حتقيق العدالة
االجتماعية والتنمية االقتصادية أصبحت اليوم أكثر أمهية نظرا ملا خلفته ومازالت من
فوضى وشروخ اجتماعية وتدمري للبنية التحتية واضطراب يف العالقات داخل املجتمع.
وسؤالنا اجلوهري هنا يدور حول ماهية مالمح السياسات االقتصادية وما هي
خلفيتها النظرية اليت ميكن أن تليب متطلبات التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية من
جهة ،وتساعد على جتاوز تداعيات السياسات االقتصادية الليربالية اجلديدة ،ومعاجلة آثار
ما خلفته تلك االحتجاجات العربية على أنظمتها السياسية القائمة .نتناول هذا املحور يف
النقاط التالية:
 -1أهم مبادئ السياسة االقتصادية اليت حتقق التنمية والعدالة االجتماعية:
تتمثل أهم مبادئ هذه السياسة االقتصادية اليت حتقق التنمية والعدالة
االجتماعية مبا يلي:
✓ تامني احلاجات األساسية للشعب.
✓ االعتماد على الذات واستقاللية إستراتيجية التنمية.
✓ املشاركة الشعبية من خالل العملية الدميقراطية.
✓ استدامة العملية التنموية وتأكيد الترابط بني التنمية والعدالة االجتماعية.
وبالطبع فان اقتصاد السوق والسياسات االقتصادية اللربالية لن تستطيع حتقيق
ذلك يف ضوء التجارب السابقة  ،ذلك أن السوق املنفلت من أي ضوابط لن يقود إال إىل
االحتكار  ،وبالتايل توسيع اهلوة بني األغنياء و الفقراء وزيادة العاطلني عن العمل  ،ويف
الوقت نفسه ال تستطيع احلكومة والقطاع العام مبفردمها حتقيق األهداف املطلوبة  ،لذلك
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ميكن احلل يف حتقيق التزاوج والتوازن بني احلكومة والسوق  ،وبني القطاع العام والقطاع
اخلاص ن  ،ويف هذا يقول االقتصادي األمريكي جوزف ستيغلتز :إن النظام األمثل هو الذي
حيقق التوازن بني دور الدولة وآليات السوق مع وجود دور بارز للمجتمع املدين  ،كما أن لكل
دولة ظروفها  ،وهي اليت حتدد حجم ودور الدولة يف ضوء تطورها االقتصادي  ،وان
الدميقراطية هي اليت حتدد ذلك وفق األولويات اليت حيددها املجتمع .

17

وستترتب على انتهاج نظام جيمع ما بني دور الدولة وآليات السوق جمموعة من
السياسات االقتصادية على صلة مباشرة بقضية احلريات والدميقراطية واملشاركة الشعبية،
انطالقا من احلق يف التنمية كأحد احلقوق األساسية لإلنسان ،ومن كون التنمية حرية قائمة
على تنكني املواطنني واملواطن.
وحىت يف تلك العالقات التجارية مع العامل اخلارجي ،تتضمن السياسات املقترحة:
✓ رفع مستوى تنافسية اإلنتاج الوطين واالنفتاح التجاري املحسوب واملربمج
واالنتقايل ،يف ضوء حاجات االقتصاد الوطين واملصاحل الوطنية.
✓ تتطلب عملية التنمية بناء القدرات البشرية واالهتمام بالتعليم والبحث العلمي.
✓ كما تبىن السياسة املالية والضريبية انطالقا من حسن استخدام املوارد البشرية
املحلية وتوظيف السياسة الضريبية كأداة إلعادة توزيع الدخل ،فضال عن وظيفتها
يف تامني موارد للخزينة العمومية.
✓ إعالء شان العمل املنتج وتعميم ثقافة اإلنتاج.
✓ عملية التنمية وجناحها يتطلب وجود دولة قوية وإدارة حازمة ومتطورة
وعصرية.
✓ القضاء على هدر املال العام والفساد والتبذير وعقلية التواكل واالسترخاء.
✓ استخدام الربجمة والتخطيط املتطور واإلقالع عن العمل العشوائي من خالل رؤية
متكاملة للمستقبل.

اخلامتة
إذا ما مت رسم السياسات االقتصادية واالجتماعية وتنفيذها على ضوء تلك
األداءات االقتصادية العربية فإن عملية تنفيذ تلك السياسات التنموية االقتصادية
وحتقيق العدالة االجتماعية للمواطن العريب يصبح حتديا كبريا للدولة صاحبة السلطة
وللمواطن الذي سيستفيد من خمرجات تلك السياسات االقتصادية اليت من املفترض أن
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حتقق التنمية املستدامة والشاملة له وال نعتقد أن يتحقق هذا اهلدف دون االعتماد على
القدرات الذاتية للبلدان العربية  ،كذلك من املهم والضروري أن يتم العمل على أن يكون ذلك
يف إطار التعاون العريب العريب  ،كلما كلن ذلك ممكنا  ،وأيضا العمل على بناء عالقات متطورة
ومتكافئة مع الدول األخرى وخباصة دول االقتصاديات الصاعدة لالستفادة من جتارهبا
التنموية وملا ال الدخول يف شراكات إستراتيجية يف خمتلف املجاالت احليوية.
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